
 

 

 

Java OntwikkelaarJava OntwikkelaarJava OntwikkelaarJava Ontwikkelaar    
 

Als Java ontwikkelaar bouw je digitale oplossingen voor onze klanten,   

vanuit ons kantoor te MerelbekeMerelbekeMerelbekeMerelbeke of opopopop    locatielocatielocatielocatie    bij de klant zelf. 

Hierbij vertrekken we niet van bestaande pakketten om wat aan te passen, 

maar bouwen echt softwaresoftwaresoftwaresoftware    opopopop    maatmaatmaatmaat    vanaf een leeg blad. 

We werken graag met modernemodernemodernemoderne    technologietechnologietechnologietechnologie, dus verwacht je aan 

interessante concepten als microservices, CQRS, reactive programming, enz... 

Typisch zijn dit backendbackendbackendbackend----systemensystemensystemensystemen met REST API's, liefst in een Cloud 

omgeving als Amazon AWS. Hier kunnen onze front-end en mobile 

ontwikkelaars dan op verder werken om er mooie user interfaces op te 

enten. 

We gaan voluit voor automatisatieautomatisatieautomatisatieautomatisatie, zowel van build en deploy, maar ook van 

testing en infrastructuur-opzet. 

We zoeken altijd de juiste tools en techniekenjuiste tools en techniekenjuiste tools en techniekenjuiste tools en technieken voor het project dat we voor 

de kiezen krijgen, en vallen niet terug op telkens dezelfde (en snel 

verouderde) technologiestack. 

Uiteraard hebben we een agile projectwerkingagile projectwerkingagile projectwerkingagile projectwerking, onze projecten organiseren 

we dan ook graag obv Scrum of Kanban. Alle nodige tooling hiervoor vinden 

we in de Atlassian suite (JIRA, Confluence). 

Onze teams zijn uiteraard multimultimultimulti----disciplinairdisciplinairdisciplinairdisciplinair - we mixen ontwikkelaars met 

infrastructuur-mensen, testers en UX'ers, om zo tot echte DevOps werking te 

komen waarbij het team volledig verantwoordelijk is voor ontwerpen, 

bouwen en runnen van de software. 

 

 

 



TechnologieënTechnologieënTechnologieënTechnologieën 

• Java 

• Spring Framework 

• Open Source  

• Microservices 

• Docker 

• Kubernetes 

• ... 

ToolsToolsToolsTools 

• IntelliJ of Eclipse 

• git 

• Maven / Gradle 

• Jenkins / Bamboo / GitLab / ... 

• Nexus / Artifactory 

• Sonar 

• ... 

VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkheden 

We zien de rol van Java ontwikkelaar niet als iemand die JIRA-ticketjes 

wegwerkt, maar wel als iemand die vanuit z'n kennis en kunde actief wil actief wil actief wil actief wil 

meedenkenmeedenkenmeedenkenmeedenken in een agile project-werking waarin ieders mening en bijdrage 

geapprecieerd wordt. 

Zo beslis je mee over het technisch designtechnisch designtechnisch designtechnisch design van de software, en werk je 

samen met UX'ers, testers, DevOps profielen, enz... om samen tot het beste 

resultaat te komen. 

AchtergrondAchtergrondAchtergrondAchtergrond 

Als Software ontwikkelaar in hart en nieren heb je een gezonde interesse 

voor nieuwe technologieën, open source tools, en software engineering 

technieken en je behaalde een bachelor of master diplomadiplomadiplomadiploma. 

OpleidingsmogelijkhedenOpleidingsmogelijkhedenOpleidingsmogelijkhedenOpleidingsmogelijkheden 

We voorzien opleidingenopleidingenopleidingenopleidingen rond allerhande topics in ons eigen 

opleidingscenter, maar uiteraard delen we ook onze kennis in interne 

workshopsworkshopsworkshopsworkshops, bezoeken we vakbeurzenvakbeurzenvakbeurzenvakbeurzen zoals Devoxx e.d. 

En uiteraard is zowel onze fysieke boekenboekenboekenboekenkastkastkastkast als ons onlineonlineonlineonline exemplaar 

gevuld met het nodige materiaal. 

We ondersteunen actief het behalen van relevante certificatencertificatencertificatencertificaten, die je in ons 

eigen Xplore Group testeigen Xplore Group testeigen Xplore Group testeigen Xplore Group test----centercentercentercenter kan afleggen. 

 

 

 



Heel wat mensen in ons team zijn gecertificeerd in: 

• Oracle Java (OCA, OCJP, ...) 

• Spring (Core, Advanced Web, ...) 

• Scrum Master 

• Scrum Product Owner 

Heb je ergens een interessant boek of online cursus gezien? Laat het zeker 

even weten, andere collega's kunnen daar zeker ook nog iets aan hebben! 

Geïnteresseerd?Geïnteresseerd?Geïnteresseerd?Geïnteresseerd?    

Twijfel dan niet, en neem even contact op om langs te komen in ons kantoor 

te Merelbeke voor een kennismakingsgesprekkennismakingsgesprekkennismakingsgesprekkennismakingsgesprek! 

Wij houden niet van lange sollicitatie-rondes of technische testen, maar 

willen vooral even horen wat je ervaring en ambitieservaring en ambitieservaring en ambitieservaring en ambities zijn. 

We praten even over technische onderwerpentechnische onderwerpentechnische onderwerpentechnische onderwerpen, en tonen een aantal 

projectenprojectenprojectenprojecten waar we aan werken, zodat je een goed idee krijgt van wat je bij 

ons kan vinden. 

Ga je bij ons aan de slag, dan voorzien we een aantrekkelijk en compleet aantrekkelijk en compleet aantrekkelijk en compleet aantrekkelijk en compleet 

salarispakketsalarispakketsalarispakketsalarispakket met bedrijfswagen en Benelux tankkaart, verzekeringspakket, 

maaltijdvergoeding, gsm abonnement, laptop, e.d. Dit herbekijken we 

uiteraard ook op regelmatige basis, want bij ons blijft niemand ter plaatse 

trappelen! 

 


